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Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Освітній ступінь

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів – 3

магістр

Вибіркова

Рік підготовки:

2-й 2-й

         Семестр

Загальна кількість
годин - 90

3-й 3-й

     Лекції

16 год. 4 год.

Практичні, семінарські

12 год. 4 год.

Лабораторні

- -

Самостійна робота

60 год. 82 год.

Консультації:

2 год. -

Вид контролю: залік
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1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування цілісного уявлення про

психологічний феномен емоційного інтелекту, розуміння передумов його

виникнення та опанування способів його розвитку, навичок управління

власними та чужими емоціями.

2. Передумови для вивчення дисципліни

Курс «Психологія емоційного інтелекту» вимагає актуалізації

міждисциплінарних знань із «Загальної психології», «Психодіагностики»,

«Соціальна психологія (з практикумом)», «Основи психокорекції (з

практикумом)», «Психологія саморозвитку».

3. Результати навчання за дисципліною

- РН1. Здійснювати самостійний пошук та аналіз необхідної наукової

інформації з проблем формування та розвитку емоційного інтелекту.

- РН2. Розпізнавати емоції власні та інших людей і керувати ними.

- РН3. Демонструвати емоції та почуття адекватні ситуації.

- РН4. Обирати адекватні, надійні методи дослідження емоційного

інтелекту.

- РН5. Добирати та використовувати технології розвитку і удосконалення

емоційного інтелекту.

4. Критерії оцінювання результатів навчання
Шкала ЄКТС Критерії оцінювання навчальних досягнень студента

А

Надаються повні і змістовні відповіді на всі теоретичні
питання курсу. Студент демонструє знання матеріалу, його
розуміння, орієнтацію в широкому полі питань з наукової
та дослідницької діяльності, знайомство з сучасною
науковою літературою. Відповіді на додаткові запитання
чіткі, правильні, показують знання та ерудицію студента.

Практичні та самостійні завдання виконано в повному
обсязі, дано відповіді на всі питання. Матеріал, викладено
логічно, послідовно, без помилок, при цьому виявлено
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здатність студента диференціювати, інтегрувати знання.
Студент вільно формулює висновки та узагальнення,
самостійно застосовує знання в ситуаціях, що вимагають
володіння емоційним інтелектом. Правильно, охайно
оформлено роботи.

В

Надається достатньо повна і змістовна відповідь на всі
запитання курсу. Студент показує знання і розуміння
матеріалу, знайомство з основною науковою літературою
в галузі емоційного інтелекту. Відповіді на додаткові
питання загалом вірні.

Наявні несуттєві зауваження щодо змісту та
оформлення завдань для практичних занять та самостійної
роботи.

С

Матеріал викладається логічно, послідовно. В роботі
на практичних заняттях та самостійній роботі є незначні
помилки, при цьому студент не знає деяких визначень з
теми предмету, але може диференціювати, інтегрувати
знання. При виконанні завдань для практичних занять та
самостійної роботи відмічені окремі неточності й логічні
помилки.

Д

Відповіді на теоретичні питання курсу викладені
уривчасто, знання основних тем є поверховим. Відповіді
на додаткові питання не завжди правильні, формальні та
поверхові. Не дотримано вимог щодо виконання завдань
для практичних занять та самостійної роботи відмічені
окремі неточності й логічні помилки.

Е

Теоретичні питання розкрито не повністю. Студент
знає і розуміє тільки основний матеріал, який викладає
спрощено і неповно, припускається окремих суттєвих
помилок. При відповідях на запитання щодо опанування
програми студент почувається невпевнено, збивається,
припускається помилок, не має потрібних знань.
Виконання завдань для практичних занять та самостійної
роботи здійснено не якісно або не в повному обсязі.

FХ

Студент надає відповіді із суттєвими помилками,
демонструє поверхове знання і розуміння основного
матеріалу, спрощено і непослідовно та механічно викладає
матеріал з допущенням істотних помилок. Студент
допустив істотні помилки при виконанні завдань для
практичних занять та самостійної роботи.

F

На запитання студент не може дати задовільних
відповідей, припускається грубих помилок або характер
відповідей дає підставу стверджувати, що особа
неправильно розуміє  зміст матеріалу. Повна
невідповідність змісту роботи вимогам або робота
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запозичена, підготовлена не самостійно. Курс не
опановано, необхідне його повторне проходження.

Розподіл балів
Поточний контроль

Разом Сума
РОЗДІЛ 1

Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 1.4 Т 1.5 Т 1.6 Т 1.7 Т 1.8
80

100
Поточний контроль

10 10 10 10 10 10 10 10
Контроль самостійної роботи 20

3 2 3 3 3 3 3 -

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалою

для екзамену, заліку, курсового проекту
(роботи), практики

90 – 100 А відмінно

82 - 89 В
добре

74 - 81 С

64 - 73 D
задовільно

60 - 63 Е

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного
складання

1 - 34 F незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

Згідно з «Положенням про порядок визнання результатів навчання у

неформальній та/або інформальній освіті у Сумському державному

педагогічному університеті імені А. С. Макаренка» №178 від 27 квітня 2020 р.

перезарахування результатів навчання здобутих шляхом неформальної та/або

інформальної освіти, що за тематикою, обсягом і змістом відповідають

дисципліні можливо в обсязі 20 балів.
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5. Засоби діагностики результатів навчання

Поточний та підсумковий контроль проводяться відповідно до вимог

Положення «Про порядок оцінювання знань студентів у Європейській

кредитно-трансферній системі (ЄКТС) організації освітнього процесу»,

затвердженого вченою Радою СумДПУ ім. А.С.Макаренка (протокол №7 від

23.02.2015). Для поточного контролю використовуються форми: усні

опитування; обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних

індивідуальних практичних завдань та завдань самостійної роботи;

самооцінювання-рефлексія.

Семестровий контроль – залік.

6. Програма навчальної дисципліни
6.1 Інформаційний зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Емоційний інтелект як соціально-психологічний феномен

Тема 1.1 Емоційний інтелект у багатовимірній структурі особистості.

Становлення поняття «емоційний інтелект» в психології. Емоційний

інтелект як показник цілісного розвитку особистості та детермінанта

внутрішньої свободи. Біологічні та соціальні передумови емоційного

інтелекту. Структурні компоненти емоційного інтелекту. Функції емоційного

інтелекту: інтерпретативна, регулятивна, адаптивна та стресозахисна,

активізуюча. Різновиди емоційного інтелекту.

Тема 1.2. Моделі емоційного інтелекту. Модель емоційного інтелекту

Р. Бар-она. Модель емоційного інтелекту П. Селовея, Д. Карузо. Модель

емоційного інтелекту Дж. Мейера. Моделі емоційного інтелекту Гоулмана,

К.В. Петрідес, Е. Фьорнхем. Емоційний інтелект в концепціях вітчизняних

психологів.

Тема 1.3. Значення емоційного інтелекту в житті людини.

Роль емоційного інтелекту у забезпеченні здоров'я людини. Вплив

емоційного інтелекту на вегетативну нервову систему та гормональну

систему. Формування емоційного благополуччя особистості. Індикатори
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емоційного благополуччя. Емоційний інтелект як чинник професійної

адаптації.

Тема 1.4. Емоційний інтелект як проблема психологічних досліджень.

Вимір емоційного інтелекту. Коефіцієнт емоційного інтелекту.

Психодіагностика рівня емоційного інтелекту. Emotional Intelligence Test. The

Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Tests. Six Seconds Emotional

Intelligence Test. Organizational Vital Signs. Emotional Competence Inventory.

Тест «Емоційний інтелект» лабораторії «Гуманітарні технології».

Опитувальник Н. Холла. Методика Інституту психології РАН (Д.В. Люсін,

О.О. Марютіна, А.С. Степанова).

Розділ 2. Емоційний інтелект та шляхи його розвитку

Тема 1.5. Розвиток емоційного інтелекту.

Розвиток самосвідомості та вміння керувати емоціями. Усвідомлення та

оцінка емоцій і їх інтенсивності. Визначення джерела емоцій. Розширення

діапазону емоцій. Тренінги розвитку емоційного інтелекту. «Ненормативні

ефекти» програм розвитку емоційного інтелекту.

Тема 1.6. Технології розвитку і удосконалення емоційного інтелекту.

Теорія Бояциса про самокерівне навчання. Розвиток інтуїції, емпатії та

емоційного підлаштування. Збереження емоційного заряду в колективі.

Підлаштування образу партнера по спілкуванню. Фізіогноміка. Психологічні

типи та їх зовнішні прояви. Способи розшифрування емоційного стану

співбесідника.

Тема 1.7. Управління емоційно складними ситуаціями. Набір

стратегій і тактик емоційного лідера.

Навички емоційної саморегуляції, техніки емоційної мобілізації в складних

ситуаціях. Колесо емоцій, його сутність і структура. Управління емоційною

складовою конфліктних ситуацій. Управління емоційною складовою процесу

запровадження змін. Маніпулятивні стратегії і тактики емоційного типу.

Тема 1.8. Емоційний інтелект в перемовинах.
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Створення аффіліації. Розширення власної автономії та визнання чужого

статусу. Підготовка до негативних емоцій під час перемовин.

Переформулювання негативних думок та усунення неконструктивної

поведінки. Відновлення після емоційного зриву.

6.2 Структура та обсяг навчальної дисципліни

Назви
розділів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

У
сь

ог
о

у тому числі

У
сь

ог
о

у тому числі

Л
ек

ці
ї

П
ра

кт
.

Л
аб

ор
.

К
он

с.

С
ам

ос
т.

р

Л
ек

ці
ї

П
ра

кт
.

Л
аб

ор
.

К
он

с.

С
ам

ос
т.

ро
бо

та

РОЗДІЛ 1. Емоційний інтелект як соціально-психологічний феномен

Тема 1.1.
Емоційний інтелект у
багатовимірній
структурі особистості.

12 2 2 - - 8 10 - - - - 10

Тема 1.2.
Моделі емоційного
інтелекту.

12 2 2 - - 8 14 - - - - 10

Тема 1.3. Значення
емоційного інтелекту в
житті людини

12 2 - - - 8 10 - - - - 10

Тема 1.4.
Емоційний інтелект

як проблема
психологічних
досліджень.

12 2 2 - - 8 10 - - - - 10

РОЗДІЛ 2. Емоційний інтелект та шляхи його розвитку

Тема 2.1. Розвиток
емоційного інтелекту. 12 2 2 - - 8 10 - - - - 10

Тема 2.2.
Технології розвитку і
удосконалення
емоційного інтелекту.

11 2 1 - - 8 12 - 2 - - 10

Тема 2.3. Управління
емоційно складними
ситуаціями. Набір
стратегій і тактик
емоційного лідера.

15 2 1 - - 12 14 2 2 - - 12

Тема 2.4.
Емоційний інтелект в
перемовинах.

4 2 2 - 2 - 10 2 - - - 10

Всього
90 16 12 - 2 60 90 4 4 - - 82
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Теми практичних (семінарських) занять

№
з/п

Назва теми Кількість годин
Денна форма Заочна форма

1 Емоційний інтелект у багатовимірній
структурі особистості. 2 -

2 Моделі емоційного інтелекту. 2 -
3 Значення емоційного інтелекту в житті

людини - -

4 Емоційний інтелект як проблема
психологічних досліджень. 2 -

5 Розвиток емоційного інтелекту. 2 -
6 Технології розвитку і удосконалення

емоційного інтелекту. 1 2

7 Управління емоційно складними
ситуаціями. Набір стратегій і тактик
емоційного лідера.

1 2

8 Емоційний інтелект в перемовинах. 2 -
Разом 12 4

Теми самостійних занять

№
з/п

Назва теми Кількість годин
Денна форма Заочна форма

1 Емоційний інтелект у багатовимірній
структурі особистості. 8 10

2 Моделі емоційного інтелекту. 8 10
3 Значення емоційного інтелекту в житті

людини 8 10

4 Емоційний інтелект як проблема
психологічних досліджень. 8 10

5 Розвиток емоційного інтелекту. 8 10
6 Технології розвитку і удосконалення

емоційного інтелекту. 8 10

7 Управління емоційно складними
ситуаціями. Набір стратегій і тактик
емоційного лідера.

12 12

8 Емоційний інтелект в перемовинах. - 10
Разом 60 82
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7. Рекомендовані джерела інформації

Основні

1. Бредберри, Т., Гривз, Дж. Эмоциональный интеллект. Самое важное. М.

: АСТ Москва, 2008. 187 с.

2. Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить

больше, чем IQ. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 560 с.

3. Гоулмен, Д., Бояцис, Р., МакКи, Э. Эмоциональное лидерство.

Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта. М.:

Альпина Паблишер, 2015. 301 с.

4. Ильин, Е. П. Эмоции и чувства. СПб., 2001. 752 с.

5. Носенко, Е. Л., Коврига, Н. В. Емоційний інтелект : концептуалізація

феномену, основні функції (монографія). К. : Вища школа, 2003. 126 с.

6. Тримаскина, И. В., Тарантин, Д. Б., Матвиенко, С. В. Тренинг

эмоционального интеллекта и развития личной эффективности. СПб. : Речь,

2010. 157 с.

Додаткові

7. Андреева, И. Н. Эмоциональный интеллект: исследования феномена.

Вопросы психологии. 3, 2006. 78–86.

8. Вертель, А. В., Важинський, С. Е., Щербак, Т. І.  Емоційне вигорання як

фактор порушення ідентичності в контексті структурного психоаналізу

Ж. Лакана. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія

Психологічні науки. 1(1), 2018. С. 44–50.

9. Дерев’янко, С. П. Особливості соціально-психологічної адаптованості у

зв'язку з рівнем емоційного інтелекту. Актуальні проблеми психології:

Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Київ–Ніжин,

10(6), 2008. 361-362.

10. Изард, К. Психология эмоций. СПб., 2008.
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